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А
Д НЫ з са мых тан ных цу ке рак 
пра да юц ца ў Бы ха ве ў Дзя ні са 
На за рэ ві ча. Гэ та ве да юць 

усе жы ха ры ра ё на, якія пры вык лі 
аб слу гоў вац ца ў кра мах свай го зем ля ка. 
На сён ня іх ужо пяць, апош няя — 
«Зні жач ка» — па ча ла пра ца ваць уся го 
ме сяц та му. Цу кер кі і пе чы ва там на ват 
тан ней шыя, чым у гі пер мар ке це. 
А прад пры маль нік ма рыць ад крыць 
яшчэ адзін ганд лё вы пункт у род ным 
ра ё не. Трэ ба са браць не аб ход ную су му 
на ля чэн не дач кі Ва ры. У дзяў чын кі 
СЦА (спі наль ная цяг лі ца вая атра фія) 
2-га ты пу. Не каль кі ме ся цаў та му 
на ша га зе та звяр та ла ся да гэ тай тэ мы. 
Прык лад уні каль ны. Го ра не раз бу ры ла 
сям'ю, а толь кі мац ней яе згур та ва ла. 
Дзя ніс На за рэ віч, ка лі да ве даў ся пра 
ды яг наз дач кі, не кі нуў ся на за роб кі 
за мя жу, не стаў па вы шаць цэ ны, каб 
лю бы мі срод ка мі са браць гро шы на 
да ра гія ле кі, а зра біў усё, каб пры ва біць 
спа жыў ца зніж ка мі і раз на стай нас цю 
та ва ру.

Пер шую кра му ён ад крыў яшчэ да з'яў-
лен ня на свет дач кі — у аг ра га рад ку Мок-
рае Бы хаў ска га ра ё на, дзе на ра дзі ла ся 
яго ма ці і прай шло яго дзя цін ства. Не 
тое, што там не бы ло ганд лё ва га аб' ек та. 
Але ў кра ме ад рай спа жыў ка а пе ра цыі 
меў ся вель мі сціп лы асар ты мент. Дзя ніс 
жа пра па на ваў ад на вяс коў цам шы ро кі 
вы бар.

— Каб ад крыць кра му, прый шло ся 
браць крэ дыт у бан ку. Але вы ра шыў ры-
зык нуць, і спра ва пай шла, — успа мі нае 
пра той пе ры яд Дзя ніс. — Ця пер там рэа-
лі зу ец ца ка ля ся мі ты сяч най мен няў та-
ва ру. Ка лі гэ та мас ла, то ві даў 5-7, ка лі 
ма ро жа нае — 20—25, пе чы ва — 20—30, 

цу ке рак — больш за 40. І цэ ны ні жэй шыя, 
чым у су сед ніх кра мах. Хоць там, дзе мы 
бра лі та вар, ні хто асаб лі ва не ха цеў ра-
біць зніж кі.

На той мо мант, ка лі на ра дзі ла ся Ва ра, 
у Дзя ні са бы ло ўжо дзве кра мы. Ды яг наз 
пра гу чаў як пры суд. Адзі нае ля кар ства ад 
СЦА — Спін ра за. Пер шы этап ля чэн ня каш-
туе больш за паў міль ё на еў ра — не пад' ём-
ная су ма для звы чай най бе ла рус кай сям'і. 
Але го ра мо жа зра біць ча ла ве ка моц ным. 
І Дзя ніс пры няў ра шэн не — па вя лі чыць 
коль касць кра маў і ад на ча со ва та ва ра -
аба рот. Яго ганд лё выя аб' ек ты з'я ві лі ся ў 
аг ра га рад ках Но вы Бы хаў і Сма лі ца. Для 
гэ та га прый шло ся браць но выя крэ ды ты. 
Але біз нес ру ха ец ца. «Зні жач ка» пра цуе 
ўся го ме сяц і ўжо ка рыс та ец ца вя лі кім 
по пы там. Ганд лё вая над баў ка там зу сім 
мі зэр ная. На огул, пры ват нае ганд лё вае 
прад пры ем ства «На за рэ віч Стан дарт» 
іс нуе ўся го чатыры га ды, але мае вель мі 
доб рую рэ пу та цыю.

— Нам важ на, каб па да ткі ад ра бо ты 
на шых кра маў за ста ва лі ся ў ра ё не, — удак-
лад няе Дзя ніс, і ў яго сло вах ня ма ні я ка га 
па фа су. — Я вель мі люб лю свой ра ён. Ка лі 
бы ла маг чы масць, заў сё ды ўдзель ні чаў у 
жыц ці го ра да. Для мя не го нар, што на-
ша прад пры ем ства за апош нія два га ды 
на ра ён ным уз роў ні двой чы ста на ві ла-

ся пе ра мож цам у на мі на цыі 
«Най леп шы прад пры маль нік 
го да».

Дзя ніс не це шыць ся бе на-
дзе яй, што нех та спе цы яль на 
пой дзе ў яго кра му, каб сва ёй 
па куп кай да па маг чы са браць 
гро шы на ля чэн не дач кі. Але 
ён на гэ та не вель мі і раз ліч-
вае. Ве дае, што на род мож-
на пры ва біць толь кі ца ной і 
якас цю. Най больш удзяч ны 
па куп нік на вёс цы, лі чыць ён. 
І пры во дзіць у прык лад аг ра-
га ра док Но вы Бы хаў.

— Ка лі мы там ад кры лі ся, 
нам усе бы лі вель мі ра ды, — 
усмі ха ец ца прад пры маль-
нік. — Лю дзі там вы ключ на 
доб рыя. Вы руч ка ад ганд лю 
невя лі кая, але ж ад но сі ны  — 
гэ та так са ма важ на. Плюс 
пра цоў ныя мес цы. Дзе сён ня 
на вёс цы зной дзеш ра бо ту? 
У нас, да рэ чы, па прад пры -
ем стве ство ра на больш за 
30 пра цоў ных мес цаў.

Дзя ніс вель мі ўдзяч ны за 
тое, што ра ён ныя ўла ды пад трым лі ва юць 
з вя дзен нем біз не су. 

— У нас за ці каў ле ны ў тым, каб пад-
тры маць ме на ві та жы ха роў ра ё на, — ка жа 
су раз моў нік. — Мы на ва чах, мож на не су м-
ня вац ца, што па да ткі за ста нуц ца ў мяс-
цо вым бюд жэ це, і нас пад трым лі ва юць. 
І не толь кі мя не — усіх, хто пра цуе ў ма лым 
і ся рэд нім біз не се.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

З
А комп лекс ным аб слу гоў ван нем вяс коў цаў 
Ар шан ска га ра ё на з кра са ві ка со чыць 
буй ны ры тэй лер «Еў ра ган даль». Там, дзе 

спа жыў ка а пе ра цыя не змаг ла, ні шу за ня ла пры ват ная 
кам па нія. Ры тэй лер абя цаў ства рыць ад ноль ка выя 
цэ на выя ўмо вы з буй ны мі га рад скі мі кра ма мі, бо не 
сак рэт, што цэн нік у го ра дзе знач на мен шы за той, што 
на вёс цы. З за роб ка мі ж спра ва ад ва рот ная. Акра мя та го, 
важ на прад ста віць і шы ро кі асар ты мент, якім кра мы 
на ся ле па хва ліц ца мо гуць да лё ка не заў сё ды. Пра тое, 
як змя ніў ся ган даль на ся ле і на коль кі па вы сі ла ся яго 
якасць, рас ка заў пер шы на мес нік стар шы ні Ар шан ска га 
рай вы кан ка ма Сяр гей ПАЦ.

Там, дзе ка а пе ра цыя не змаг ла
Ганд лё вае аб слу гоў ван не сель ска га на сель ніц тва Ар-

шан ска га ра ё на сён ня за бяс печ ва юць 24 кам па ніі і восем 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў. Уся го з гэ тай мэ тай 
функ цы я ну юць 89 ганд лё вых аб' ек таў.

Яшчэ ня даў на больш за тра ці ну кра маў, якія аб слу гоў-
ва лі вяс коў цаў, на ле жа лі «Бел ка ап са ю зу». Ад нак жы ха роў 
вё сак і ма лых на се ле ных пунк таў не за да валь ня лі ні цэ ны, 
ні асар ты мент, і з гэ тым трэ ба бы ло неш та ра біць — Год 
ма лой ра дзі мы аба вяз вае.

«У сель скай мяс цо вас ці, на жаль, спа жы вец кая ка а пе-
ра цыя не спра ві ла ся з аб слу гоў ван нем жы ха роў. Мы доб ра 
ра зу ме ем, што ўзро вень за ра бот най пла ты ў сель скіх жы ха-

роў ні жэй шы, чым у го ра дзе. У сваю чар гу, цэ ны на мно гія 
хар чо выя  та ва ры бы лі вы шэй шыя за га рад скія. Та ко га дыс-
па ры тэ ту быць не па він на», — ад зна чыў Сяр гей Пац.

У вы ні ку ў ад мі ніст ра цыі ра ё на пра пра ца ва лі маг чы-
масць пры хо ду пры ват на га ры тэй ле ра на тыя аб' ек ты, якія 
ра ней зай ма ла спа жы вец кая ка а пе ра цыя.

«Там мы за клю чы лі да га во ры арэн ды. Ця пер ужо 
32 аб' ек ты «Еў ра ганд лю» пра цу юць у сель скай мяс цо вас-
ці», — рас тлу ма чыў Сяр гей Пац.

Як вы нік, за да ча цал кам змя ніць якасць ганд лю ў сель скай 
мяс цо вас ці бы ла вы ка на на ў са мыя ка рот кія тэр мі ны.

«Але мы на гэ тым не спы ня ем ся і ўжо вы зна чы лі на се -
ле ныя пунк ты, ку ды за про сім буй ны пры ват ны ры тэйл. 
У хут кім часе яшчэ шэсць ганд лё вых аб' ек таў бу дуць ство-
ра ны ў вёс цы. Да кан ца гэ та га го да ў нас бу дзе мінімум 
38 кра маў «Еў ра ганд лю», — рас ка заў пер шы на мес нік 
стар шы ні рай вы кан ка ма.

Пра дук ты да едуць 
на ват у цяж ка да ступ ныя мес цы

Ад нак у ра ё не ёсць і не вя лі кія мяс тэч кі, у якіх жы ве 
менш за 200 жы ха роў. Праб ле му іх аб слу гоў ван ня так-
са ма прак тыч на вы ра шы лі. Ця пер 225 на се ле ных пунк таў 
сель скай мяс цо вас ці ра ё на, дзе пра жы вае ка ля 7 ты сяч 
ча ла век, аб слу гоў ва юц ца аў та кра ма мі. Ар га ні за ва на і аб-
слу гоў ван не жы ха роў дач ных участ каў.

«Для іх мы пра пра ца ва лі пы тан не па на яў нас ці аў та ма-
га зі наў. Ця пер у нас пра цуе восем аў та кра маў па 18 марш-
ру тах. Мы цал кам на ла дзі лі ўза е ма ад но сі ны з ры тэй ле ра мі 
і ба чым ста ноў чы вы нік: на шы сель скія жы ха ры за да во ле-
ныя цэ на мі і асар ты мен там», — па ве да міў Сяр гей Пац.

Ганд лё выя па віль ё ны да кан ца го да з'я вяц ца ў на се ле-
ных пунк тах Бру ха ва, Анд рэ еў шчы на, Дач ная, Ма ге раў ка, 
За га рад ная.

А што пры ват ні кі?
Як пра ві ла, з пры хо дам буй ных сет ка вых кам па ній мо гуць 

па цяр пець кра мы ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, якім 
скла да на кан ку ры ра ваць з цэ на вай па лі ты кай і шы ро кім 
асар ты мен там. Ад нак, як ад зна чыў су раз моў нік, у ра ё не з 
пачатку ра бо ты кам па ніі «Еў ра ган даль» та кіх пы тан няў па-
куль не ўзні ка ла. Кан ку рэн цыя з'я ві ла ся, але яна зда ро вая.

«На прык лад, у аг ра га рад ку Ба бі ні чы, ня гле дзя чы на 
пры сут насць трох кра маў «Еў ра ганд лю», па спя хо ва пра-
цу юць не вя лі кія пры ват ныя кра мы. З іх бо ку ня ма на ра кан-
няў. Зва ро таў па не зда ро вай кан ку рэн цыі не бы ло з са ма га 
па чат ку, ка лі «Еў ра ган даль» прый шоў у ра ён», — рас тлу-
ма чыў пер шы на мес нік стар шы ні рай вы кан ка ма.

Акра мя та го, ён ад зна чыў, што з пры хо дам буй но га 
ры тэй ле ра та ва ра аба рот стаў боль шы. Па вя лі чы ла ся і за-
ра бот ная пла та ў пра даў цоў, у па раў на нні з той, што бы ла 
ў спа жы вец кай ка а пе ра цыі.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

ГОД МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ І ВЯ ЛІ КІХ КРА МАЎГОД МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ І ВЯ ЛІ КІХ КРА МАЎ
У ад мі ніст ра цыі Ар шан ска га ра ё на рас ка за лі пра пер шыя вы ні кі ра бо ты буй но га ры тэй ле ра 

ў сель скай мяс цо вас ці

АСА БІС ТЫ ПРЫК ЛАД

І ДЛЯ ДАЧ КІ, І ДЛЯ ЛЮ ДЗЕЙІ ДЛЯ ДАЧ КІ, І ДЛЯ ЛЮ ДЗЕЙ

 ТОЛЬ КІ ЛІЧ БЫ
На 1 сту дзе ня ў Ма гі лёў скай воб лас-

ці пра жы ва ла 1 058 746 ча ла век, з якіх 
207 223 — у сель скай мяс цо вас ці. Сель-
скую част ку на сель ніц тва аб слу гоў ва ла 
на гэ тую да ту 964 кра мы ўсіх фор маў 
улас нас ці, 684 з якіх на ле жа лі сіс тэ ме 
Бел спа жыў са ю за.

 АЎ ТА КРА МА 
АД «ЕЎ РА ГАНД ЛЮ»

На поў ніць авось ку пра дук та мі вяс-
коў цам воб лас ці да па ма га юць і аў та-
кра мы ад «Еў ра ганд лю», або, як яшчэ 
на род на зы вае гэ та га сет ка ві ка, — Еў-
ра оп та. У Ма гі лёў скай воб лас ці па куль 
та кіх аў та кра маў 2, яны пра цу юць у 
Ма гі лёў скім і Круг лян скім ра ё нах. 
Кож ная з ма шын аб' яз джае па сва ім 
марш ру це ка ля 60 вё сак. У га лоў ным 
упраў лен ні ганд лю і па слуг Ма гі-
лёў ска га абл вы кан ка ма па ве да мі лі, 
што гэ та пер шы сет ка вік, які пра па нуе
та кія па слу гі. Ся род больш чым 
240 аў та кра маў, якія ез дзяць па да-
ро гах воб лас ці, боль шасць на ле жыць 
Бел спа жыў са ю зу і част ка пра цуе ад 
Бел пош ты.

 ПЕР ШЫЯ Ў КРА І НЕ
Па вы ні ках пра цы за мі ну лы год та ва рыст ва спа жыў ка а пе ра цыі Ма гі лёў ска га 

ра ё на за не се на на рэс пуб лі кан скую Дош ку па ша ны. Па сло вах пер ша га на мес ні ка 
стар шы ні гэ та га прад пры ем ства Ак са ны ЛІ ХУ ТЫ, вы со кіх вы ні каў атры ма ла ся да-
сяг нуць у роз ніч ным ганд лі. На ба лан се ар га ні за цыі 96 кра маў, з якіх 25 зна хо дзяц ца 
ў аг ра га рад ках. Усе сель скія ганд лё выя пунк ты пла ну ец ца ў хут кім ча се пе ра вес ці на 
са ма аб слу гоў ван не. Та кая фор ма ра бо ты больш па да ба ец ца вяс коў цам. Да дат ко-
ва та ва ры пер шай не аб ход нас ці да стаў ляе на вёс ку 10 аў та кра маў. Для па вы шэн ня
якас ці аб слу гоў ван ня на сель ніц тва та ва рыст ва пла нуе на быць больш пра стор ную 
су час ную аў та кра му з да дат ко вым ха ла дзіль ным аб ста ля ван нем. Гэ та зна чыць, што 
ў жы ха роў ад да ле ных і ма ла на се ле ных вё сак бу дзе маг чы масць вы ба ру боль ша га 
асар ты мен ту та ва ру, пад крэс лі ла су раз моў нік.

P. S.
Да рэ чы, на сён няш ні дзень на ля чэн не 

ма лень кай Ва ры сям'я На за рэ ві чаў са-
бра ла амаль па ло ву не аб ход най су мы. 
На пер шыя не каль кі ўко лаў, адзін з якіх 
каш туе 95 ты сяч еў ра без улі ку ПДВ, гро-
шы ўжо ёсць. Над зею пад трым лі вае яшчэ 
і даб ра чын ная між на род ная ар га ні за цыя 
«Юні Хэлп», якая да па ма гае хво рым дзе-
цям. Там па абя ца лі пе ра лі чыць на ля-
чэн не Ва ры 100 ты сяч еў ра. Да па маг чы 
Дзя ні су мож на, зра біў шы па куп ку ў яго 
кра ме або ах вя ра ваў шы на даб ра чын ны 
ра ху нак (па спа сыл цы varvara.by).


